
Lankytojų aptarnavimo skyrius  

Abonementas  

Paslaugos: 

• vieningo LIBIS skaitytojo pažymėjimo išdavimas, skaitytojų registracija; 

• kaip tapti skaitytoju; 

• knygų skolinimas į namus; 

• knygų rezervavimas; 

• knygų užsakymas internetu; 

• informacinės užklausos; 

• dokumentų paieška elektroniniame kataloge OPAC; 

• garsinės knygos akliesiems ir silpnaregiams; 

• spaudinių (fragmentų) kopijavimo paslaugos. Įkainiai; 

• skaitytojų klubas „Knygius“;  

• spaudinių ir kitos parodos (rankdarbių, lankytojų surinktų įvairių kolekcijų ir kt.); 

• šiaurietiškų lazdų skolinimas. 

  

Abonemento knygų fonde – grožinė literatūra, humanitarinių, socialinių, gamtos mokslų, žemės ūkio, 

populiarūs medicinos, technikos, namų ūkio leidiniai lietuvių, rusų kalbomis. Turime nedidelį fondą 

anglų ir prancūzų kalbomis. Knygų fondas atviras. Skaitytojai gali rinktis savarankiškai arba kreiptis 

į bibliotekininkę pagalbos. Leidiniai į namus skolinami vienam mėnesiui. Jei knyga skaitytojui 

reikalinga ilgiau ir jos nereikalauja kiti skaitytojai, naudojimosi laiką galima pratęsti (tai numatyta 

naudojimosi biblioteka taisyklėse (spausti čia ) atėjus į skyrių, paskambinus telefonu arba kreipiantis 

elektroniniu paštu. 

Yra kilnojamoji bibliotekėlė, aptarnaujama Lietuvos aklųjų bibliotekos Panevėžio skyriaus. Čia 

aklieji ir silpnaregiai gali išsirinkti garsinių knygų bei žurnalų, taip pat knygų Brailio raštu. 

 

Skaitykla-Internetas  

Paslaugos: 

• periodinių leidinių skaitymas vietoje; 

• ankstesniųjų metų žurnalai 14-kai dienų skolinami į namus; 

• informacija apie periodinius leidinius; 

• informacinės užklausos; 

• paieška internete, bevielis interneto ryšys; 

• kopijavimas, skenavimas; 

• informacijos įrašymas į elektroninę laikmeną; 

• informacinių leidinių, garsinių, vaizdinių, regimųjų, elektroninių, meno ir kitų dokumentų 

fondo naudojimasis vietoje; 

• spaudinių ir kitos parodos; 

• muzikos valandėlės. 

Skaityklos-Interneto skyriuje yra 15 darbo vietų, iš jų – 7 kompiuterizuotos. Vartotojai gali 

nemokamai dirbti kompiuteriais, naudotis vieša interneto prieiga, ieškoti informacijos viešosios 

bibliotekos prenumeruojamose duomenų bazėse. Lankytojai gali naudotis enciklopedijomis, 

žinynais, žodynais. Šio pobūdžio leidiniai į namus neskolinami. Periodiniai leidiniai prenumeruojami 

kas ketvirtį, atsižvelgiant į vartotojų poreikius. Periodinių leidinių sąrašas. Rengiamos įvairios 

parodos.  

/kaip-tapti-skaitytoju/
/mokamos-paslaugos/
http://www.kupiskio-biblioteka.s6.texus.lt/periodiniai-leidiniai/


Skaityklos fondą sudaro knygos, natos, vaizdo ir garso dokumentai. Apie 60 % leidinių – meno 

literatūra: enciklopedijos, albumai, meno istorijos ir teorijos leidiniai, parodų katalogai, monografijos 

ir kt. Leidiniai į namus neišduodami.  

 


